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ABSTRACT 

Experiments planned for the characterization of the ZbGHz 
gyrotron, which is being built at the Plasma Laboratory of INPE, are 
described. The methods of the measurements are presented and the 
required instrumentation and devices are specified. Special attention 
is given to the measurement techniques of the resonator electric field 
profile. 
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1 - INTRODUÇÃO 

As ondas milimétricas estão se tornando de interesse cada 

vez maior, devido ao desenvolvimento de geradores de alta potência. As 

vantagens são inúmeras para aplicações, tais como radar, telecomunica 

ções e aquecimento de plasma em fusão termonuclear (Smith, 1985). 

0 maser de ressonância ciclotrÕnica ou girotron tem uma 

grande vantagem sobre as válvulas de feixe linear de elétrons para gera_ 

ção de radiações de alta potência em ondas milimétricas. No girotron, a 

freqüência de radiação é determinada pela condição de ressonância cicl£ 

tronica dos elétrons, que depende unicamente do campo magnético aplicado, 

e não das dimensões físicas da cavidade, que pode ser muito grande cornp^ 

rada com o comprimento de onda. Desta forma, o girotron supera as limita_ 

ções mecânicas e o problema das dimensões físicas em comparação com as 

outras válvulas de microondas, além de poder armazenar uma maior densid£ 

de de energia. 

Dentro da comunidade cientifica, o grande interesse no gi_ 

rotron ê devido ã possibilidade de utilizar radiações de alta potência 

e alta freqüência para aquecimento de plasma em experimentos de fusão 

termonuclear. 

E nesse sentido que está sendo direcionado o projeto do g^ 

rotron pelo Laboratório Associado de.Plasmas do Instituto de Pesquisas 

Espaciais. 

Neste trabalho são descrito; os parâmetros que caracter^ 

zam o girotron e as técnicas de medidas através de uma instrumentação 

conveniente. 

Também são relatados os parâmetros a serem medidos para t-a 

racterizar a cavidade ressonante tio girotron, em medidas passivas, utilj_ 

zando um gerador de microondas como fonte externa de RF. 
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2 - CARACTERIZAÇÃO DA CAVIDADE RESSONANTE DO GIROTRON 

Una das partes mais importantes do girotron ê a sua cavida^ 

de ressonante, onde ocorre a interação do feixe de elétrons com o campo 

elétrico de alta freqüência. 

Para que o girotron tenha um desempenho Ótimo, devem ser 

escolhidos, a priori, o perfil de campo elétrico longitudinal e o fator 

de qualidade da cavidade ressonante (Symons and Jory, 1981). 

Da teoria e experimentos (Vlasov et ai., 1976), foi demons^ 

trado que aquelas grandezas podem ser obtidas em um ressoador aberto, for_ 

mado por um guia de onda irregular, simétrico axialmente, cujo contorno 

é de um raio fracamente variável, limitado a gradientes de ate 5o. Tal 

cavidade (Figura 1) é o exemplo mais difundido de cavidade ressonante pa_ 

ra girotron. Este será o primeiro tipo de cavidade a ser testado exper[ 

mentalmente e, posteriormente, um outro modelo será adotado (Barroso e 

Montes, 1987), que proporciona uma maior eficiência de operação do giro 

tron (Figura 2). 

Fig. 1 - Ressoador aberto para girotron. 



1.25 

0.?5 

0.5C 

Fig. 2 - Modelo de cavidade ressonante para 
girotron proposto por Barroso e 
Montes (1987). 

Una vez construída a cavidade ressonante (ressoador aber^ 

to), é necessário medir a sua freqüência de ressonância, o fator de qua 

li dade e determinar o perfil de campo elétrico. Taismedidas constituem 

o chamado teste frio, isto é, medidas de microondas que são realizadas 

na cavidade e estrutura de saTda. 

Para a caracterização do ressoador aberto utiliza-se uma 

fonte externa de RF - um gerador de microondas de varredura. 

A introdução de energia de RF no interior do ressoador (ex 

citação da cavidade) é realizada por meio de elementos de acoplamento 

com um guia de onda padrão MR-28, apropriado para ondas milimétricas na 

faixa de 26,5 a 40GHz. Os elementos de acoplamento apresentam-se na fO£ 

ma de fendas, através das quais o campo eletromagnético do guia de on 'a 

penetra no ressoador. Nas válvulas de microondas, inclusive no gírotror, 

o ressoador é excitado por um fluxo de elétrons. 

Na Figura 3 e apresentada uma montagem do sistema da cavi^ 

dade ressonante (ressoador aberto) do girotron, baseado em FlifleteRead 
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(1981). Este sistema, além do ressoador aberto, ê composto por um guia 

de onda circular de saída, um filtro de modos, um conversor de modos cijr 

culares TE 
02 

TE?, seguido de outro conversor de modo circular TE0 

°l_ _ _ oi 
em 

modo retangular T E " (TE° •*• T E ° ) . As conversões de modos têm por obj£ 

tivo obter, ao final, o modo retangular T E ° , pois o ressoador é acopU 

do ao guia de onda retangular padrão WR-28. 0 filtro de modos e utilize 

do para eliminar os modos indesejáveis. 

ENTRADA 
DERT 

RESSOADOR 

ABERTO 

GUIA DE ONDA 
RETANGULAR WR- 28 

GUIA DE 
ONDA 

CIRCULAR 

FILTRO DE 

MODOS 

CONVERSOR 
DE MODO 

T E «,* T E S. 
02 OI 

CONVERSOR 
DE MODO 

TE° * T E 0 

01 IO 

SAIOA DE RF 

GUIA DE ONDA 
RETANGULAR 
WR-28 

Fig. 3 - Montagem para teste da cavidade ressonante 
(ressoador aberto). 

2.1 - MEDIDA DE FREQÜÊNCIA 

Uma possível montagem para a medid? de freqüência 5 mostra 

da na Figura 4. 

A maneira mais simples, cômoda e precisa de obter as fre_ 

quencias faz uso de um analisador de circuito em conjunto com um freqüen 

cTmetro ou contador de freqüência. Fazendo uma varredura num largo inter 

valo de freqüências, localiza-se o modo ressonante na tela do analisador 

de circuito. Dependendo da eficiência do filtro r'e modos, outros modos 

ressonantes podem ser localizados. Após feita a "ocalização de cada fr£ 

quencia central de ressonância ou apenas da freqüência de interesse (em 

geral, a fundamental), utiliza-se um marcador que indica a freqüência a 

ser medida pelo freqüencTroetro. 



- 5 -

GERADOR 
DE 

"VARREDURA 

ANAUSADOR 

u t 
CIRCUITO 

ACOPIADOR 
DIRECIONAL 

MEDIDOR DE 
FREQÜÊNCIA 

RESSOAOOR 
EM TESTE 

Fig. 4 - Montagem experimental para medida de freqüência. 

Para que se obtenham medidas precisas de freqüências, ê ne_ 

cessário utilizar um gerador de microondas estável em freqüência e um 

freqüencimetro de boa resolução. 

2.2 - MEDIDA DO FATOR DE QUALIDADE 

Um parâmetro importante, que especifica a seletividade e o 

desempenho du um circuito ressonante, é o fator de qualidade Q. Uma def_[ 

nição bem generalizada do Q, aplicável a todos os sistemas ressonantes, 

ê (Collin, 1066): 

onde: 
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u ê a freqüência angular do sinal de RF; 

W é a energia ermazenada no sistema; e 

P(j é a potência total dissipada no sistema. 

Entre os métodos experimentais de medida do fator de quaV[ 

dade de uma cavidade, optaremos pela técnica convencional de transmissão 

(Ginzton, 1957) devido ã sua simplicidade e razoável precisão. 

A cavidade do girotron pode ser representada por um circui^ 

to ressonante série. 

A Figura 5a representa uma cavidade de transmissão conecta 

da a linhas de transmissão de entrada e saída, com impedancias caracte 

rTsticas Z e Zfl2. A linha de entrada está conectada a um gerador de re 

sistencia interna R„ = Z. e a linha de salda, a uma carga resistivaR, « g - oi * a
 L 

" Zc2-

Na Figura 5b ê mostrado o mesmo sistema com a cavidade, r£ 

ferente ã cavidade do girotron, representada por um circuito RLC série e 

por estruturas de acoplamento por transformadores ideais de número de es 

piras nl e n2. 

Transformando os circuitos de entrada e saída na malha ceni 

trai obtém-se o circuito mostrado na Figura 5c. 

Consideremos apenas o circuito simples RLC alimentado por 

um gerador de tensão alternada com freqüência .angular u> = 2nF. 

Como toda a energia é armazenada no campo magnético pelo 

indutor durante um ciclo, a energia total armazenada é: 

U. - tll , (2) 

onde I ê a corrente máxima no circuito. 



- 7 -

R, 

C o 

1 1-
l o j 

t—L_J-

Fig. 5a - Cavidade de transmissão com 
linhas de entrada e saída 

QCZ3Q 
"*:• 

Fig. 5b - Circuito equivalente. 

Fig. 5c - Circuito equivalente com ge 
rador e carga transferidos p£ 
ra a malha central. 

A perda de potência media no resistor, que é o único vie 
mento dissipativo no circuito, é J*R/2 e a perda de energia por ciclo é: 
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onde T « T Í o período de um ciclo. 

Consequentemente, a razão entre a energia total armazenada 
e a energia dissipada por ciclo i: 

2 L I* fL _ 2TrfL _ L _ J_ Q . ( 4 ) 

1 R J Í T R 2uR 2TTR 2TT 

chegamos assim a definição básica de Q. 

Temos êssim a definição do fator de qualidade não-carreg£ 
do Q , que inclui somente as fontes internas da cavidade, isto e: 

•o 

Q = ^ . (5) 

0 fator de qualidade carregado Q. , que inclui todas as foji 
tes de dissipação, tanto internas como externas, i o Q de todo o sistema: 

- - - " • • ( 6 ) 
L R + n?R_ + n*R 

i g 2 L 

Os coeficientes de acoplamento das linhas de entrada e sa_T 
da são definidos como: 

t - -i-1 • $. . - Ü . (7) 
R R 

Pode-se encontrar uma relação entre Q0 e Q,: 

w.L/R Q. 
Q, - r - 2 : í • (8) L 1 + V R g / R + n2

2RL/R 1 + Sx + 02 
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A impedancia do circuito serie RlC i dada por: 

Z * R + j (9) 

Na ressonância, a parte reativa desaparece e a freqüência 

«ngular é: 

^» 

w « w0 = 1//CC . (10) 

A impedancia em qualquer freqüência pode ser escrita em termos da fre 

qüencia de ressonância u>0 e de QB, como: 

i . . ,M[.-^..[i . jQ.(i-|g]. o.) 

Para as cavidades com alto Q0, u - <Ü0, a Equação 11 pode 

ser escrita como: 

Z = R[1 + j2QQ6] , (12) 

onde: 

« '. (13) 
U) 

A impedancia do circuito equivalente vista pelo gerador é 

a seguinte: 

Z1n " Rí1 + * V > • n^Rg • njRL -' 

- R H + e, + h * J2Q06] . (14) 

Interessa-nos encontrar uma expressão para a potência trans 

mitida através da cavidade. 
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A potência entregue ã carga R, ê: 

n?EVR. n*Eln!R, 
» = | I | V R . * » 9 2 L = 5-iiJL . (15) 

L L |Z|* R*£(1 • ex + e2)* + (2Q06)a3 

P. -
«Qí L * ^ ^ f r ^ ] 

frFA (16) 

Na ressonância, w = ug; então: 

n.n.E-R 
1 2-9-^ r . (17) 

" L R2(i + e, + e2)2 * 

Se as linhas de entrada e saída forem de mesma impedaneia 

característica (Z0) e se ambas forem casadas, de modo que R * R, = Z 0 1 = 

••Z 0 2 = Z0, a potência entregue diretamente ã carga (sem a inserção da 

cavidade) ê a potência disponível do gerador, dada por: 

E* 
p. = - a . . (is) 

° «o 

A relação entre as potências P, e Pfl> escrita por T(w), re 

presenta um fator de transmissão introduzido pela cavidade: 

P, 4 a & 
T(«) - - i L i . (19) 

P0 (1 * Bj + e2) [1 + 4Q[ó2J 

Na ressonância 6 « 0, a transmissão de potência e máxima: 
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4M* 
T(ü>Q)= — r-. (20) 

0 (i + ex + ts2)2 

Dividindo a Equação 19 pela Equação 20 temos que: 

T(u>0) 
T(tJ) = ' , (21) 

1 •» 4(}[ó 

e os pontos da metade da potência (3dB abaixo do nTvel de potência na res 

sonãncia) são dados por: 

4Q[6* = 1 , (22) 

que resulta em: 

Q ±i =^ =!i. (23) 
L fi Aw Af 

A mcntagem necessária para a determinação do fator de qua 

1 idade carregado Q. é a mesma da Figura 4. 

0 procedimento experimental é o seguinte. 

Faz-se uma varredura conveniente no gerador de microondas 

e localiza-se a curva de transmissão do ressoador, visualizando-a na t^ 

Ia do ar.a1is.idor de circuito. Colocam-se os marcadores nas posições da 

freqüência central (ffl) e as freqüências t;a posição de 3dB, que são »s 

freqüências correspondentes a metade da potência transmitida. Através de 

um freqUencímetro medem-se as freqüências fQ, f e f2, determinando as 

sim Af * f2 - fj. 

A Figura 6 mostra a"curva de transmissão e os pontos acínu 

citados. 

http://ar.a1is.idor
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FREQÜÊNCIA 

Fig. 6 - Curva tTpica de transmissão. 

Ao final, o fator de qualidade carregado QL é determinado 

pela Expressão 23. 

2.3 - MEDIDAS DE PERFIL DE CAMPO ELÉTRICO 

As medidas dos perfis dos campos aletrico e magnético das 

ondas estacionãrias são feitas pela técnica de pe-turbação causada por 

um pequeno corpo dieletrico ou •tatãlico, colocado no interior do ressoa_ 

dor (Ginzton, 1957; Tisber, 1963). 

Una maneira mais fácil de compreender o método perturbacio 

nai é fazer uma analogia com o caso de frequence baixa. A freqüência ari 

guiar (u0) de um circuito ressonante é dada por: 

«« 
1 

^7T 
(24) 
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onde C0 e Lg são a capacitância e a indutância do circuito ressonante, 

respectivamente. 

Consideremos a variação da freqüência de ressonância causa^ 

da por uma pequena variação na capacitância C. A variação da freqüência 

de ressonância pode ser obtida diferenciando a Equação 24 em relação a C. 

Assim, 

*T1 - 1 L' . (25) 
dC 2 2(L,C)3/2 

Se as mudanças em C são pequenas, C = CQ, w = u>g. Combinan 

do as Equações 24 e 25, obtemos: 

du = u — (26) 
2 C 

ou: 

± - - 1 »3.L0 . (27) 
dC 2 

A Equação 27 relaciona a variação da capacitância com a va 

rlação de freqüência e mostra que a freqüência pode ser determinada me 

dindo a razão entre as variações de freqüência e capacitância. 

Se algum objeto for Introduzido na região do campo elêtri^ 

co de uma cavidade, a freqüência de ressonância se alterará porque oct£ 

rera una variação do campo, a qual por sua vez, correspondera a uma va 

riação na capacitância, no caso de freqüência baixa. 

Pode-se obter uma expressão para a determinação das estru 

turas de campo em ressoadores (Tisher, 1963). 

0 raciocínio e o seguinte: se no ressoador for introduzido 

um objeto perturbador, a máxima energia elétrica e a máxima energia mag_ 
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netica variarão de AW~ e A H , respectivamente. Oesta forma, a freqüência 

de ressonância do ressoador (ua) se modificara de acordo com a expressão: 

Para esta freqüência (u0), a maxima energia elétrica é 

igual ã magnética U = W.., ou: 

| .íitt*dV = | ^-Ht* M . (29) 

onde: 

t i o campo elétrico; 

H é o campo magnético; 

dV ê um elemento de volume; 

í* e ti* são grandezas complexas conjugadas. 

Determinemos as grandezas AW- e AW„ para um corpo de prova 

na forma de uma esfera com raio r. 

Seja esta esfera de material dieletrico, com constante di£ 

1êtricacp> o corpo introduzido no ressoador. Se a esfera for bastante pe 

quena, poder-se-ã considerar que ela se encontra num campo uniforme. A 

indução elétrica no interior da esfera ê determinada por (Sommerfeld, 

1952): 

& » e,t + í , (30) 

sendo: 

p* . _c Ç-r-I 4*r2f , (31) 
* c - 2 
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onde: 

t é o campo elétrico na posição da esfera; 

í é o vetor polarização elétrica da esfera. 

Oa expressão: 

yF*Ífit* , (32) 
2 

a variação da energia elétrica no ressoador, causada pela esfera díelé 

tr ica, é igual a: 

AH = - e , £JL-L 4itr3í V . (33) 
e + 2 

Se no ressoador for introduzida uma esfera de material macj 
netico com permeabilidade magnética u, o campo magnético (Soranerfeld, 
1952) será expresso por: 

Í - - M - Ü , (34) 

sendo: 

ü - i - i 4*r2fi , (35. 
u + 2 

onde: 

l é o vílor indução magnética no lugar da posição da esfera; 

fi é o vetor polarização magnética da esfera. 

Da expressão: 

WH - 1 í í , (36) 
H 2 
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Aw-
uo 

1iira e + 2 c + 2 
2W£ 

encontramos a variação da energia magnética no ressoador causada pela es 
fera: 

AWU = y„ ü-^-í- 47ir3tí H* . (37) 

Substituindo as Equações 33 e 37 na Equação 28 obtém-se a 

expressão que determina a variação da freqüência de ressonância do res 

soador sob a influência do corpo perturbador: 

(38) 

Como é visível, esta variação e função dos campos elétrico 

e magnético no lugar onde se encontra a esfera. Desta forma, deslocando 

a esfera no ressoador e fixando a variação da freqüência do ressoador, 

pode-se determinar a distribuição dos campos E e H. 

Na pratica, a medida da grandeza Au/w0 pode ser muito difT 

cil em conseqüência das pequenas variações da freqüência de ressonância. 

Para contornar esta dificuldade, deve-se proceder da seguinte maneira 

(Tisher, 1963). 

Consideremos a curva de ressonância do ressoador represei) 

tada na Figura 7. Ela descreve a equação da curva de ressonância: 

y » ~ J — , (39) 
1 + xa 

onde: 

y B -±e i relação entre a energia do ressoador (W ) na freqüência 
9 e a energia do campo (Wa) na freqüência de ressonância u0; 

x é o desvio da freqüência de ressonância em termos de largura de 

faixa u0/Q e é dado por: 



- 17 -

x = Q K - o,2) . (40) 

Wi 
* Wo 

Fig. 7 - Característica de ressonância do ressoador. 

Sendo a medida do medidor de potência proporcional ã ener 

gia armazenada no ressoador, pode-se considerar que no eixo vertical da 

curva característica estão os valores iguais 1 relação de medidas de po 

tência Wj/W2 nas freqüências ^ ein2. 

Sob a influência do objeto perturbador, a curva de resio 

nineia deslo:a-se,u ê a freqüência perturbada do ressoador que se dis

tingue da freqüência não perturbada w , e a medida de potência varia de 

Ay. 

Se considerarmos linear a variação de y em qualquer inte£ 

valo da curva, então poderemos escrever o incremento y para variação da 

freqüência âu na forma: 

Ay • -^ Au . 
du 

(41) 
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Considerando a Equação 40 na Equação 41, temos: 

Ay = 2Q & *S . (42) 
dx u. 

Substituindo o valor de Au/u0 da Equação 38 na Equação 42, 

obtemos: 

ED . ^ 1 |f|* + ,, i-JL |*|* 
AyP= - «irr

3Q ̂  — ^ ± J H J L Í . (43) 
t> j„ ou dx 2WE 

Se no ressoador introduzirmos uma esfera de material dieli 

tricô (e * 1, y « 1), poderemos, a partir da Equação 43, obter uma ex 

pressão para o campo elétrico em função da variação da medida de potên 

cia: 

|t|- /-!X_ JL £-2 Ay_ . (44). E 
_ e0 e - i 
dx 

Na Expressão 44, a grandeza 

l ônr* Q dy/dx e0 e - 1J 

pode ser considerada constante e tem a dimensão de intensidade de campo 

elétrico. Dividindo a Expressão 44 por esta grandeza, obteremos uma gra/> 

deza de campo elétrico relativo: 
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Desde que a distribuição de campo elétrico seja encontrada, 

e possTvel obter a distribuição do campo magnético. Para tal, utiliza-se 

desta vez uma esfera metálica de alta condutividade (e = «, u ~ 0 ) , a 

qual é deslocada no interior do ressoador na mesma direção da experiên 

cia anterior. 

Procedendo da mesma maneira que no caso do campo elétrico, 

utilizando as Expressões 43 e 44 e considerando a grandeza |£| já conhe 

cida, obtém-se a grandeza do campo magnético relativo 

" «rei " / T T ? AyE " ^ ' W 

As Expressões 45 e 46 são fundamentais para a determinação 

dos campos em ressoadores. 

Foi demonstrado que a introdução de um elemento perturba 

dor no interior de uma cavidade ressonante acarreta uma variação da sua 

frequépcia de ressonância, o que por sua vez corresponde a uma variação 

de sua potência. 

Quando se mede a perturbação òe campo causado por objeto 

perturbador, devem-se escolher elementos perturbadores de maneira que 

suas geometrias e dimensões não alterem significativamente o padrão de 

campo eletromagnético no interior da cavidade a ser analisada. Neste sen 

tido, parece que elementos esféricos de pequenas dimensões são mais co^ 

venientes para efetuar as perturbações na? cavidades. 

No caso da determinação da estrutura do campo elétrico da 

cavidade ressonante do girotron, a Figura 8 ilustra o esquema a ser utî  

lizado. 
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FREOUEN-
CÍMETRO 

GERADOR DE 
VARREDURA 

ACOPLAOOR 
DIRECioNAL 

RESSOADOR 

3=r 

MEDIDOR DE 
POTÊNCIA 

J . . . . I . . . t l I . . . . ! . . . . I . . j - ̂ j - j - * - -] - |f • • • - ' * -

escala 

Fig. 8 - Montagem experimental para determinação da 
distribuição de campo elétrico. 

Será adotada uma esfera de material dielétrico de pequenas 

dimensões, sustentada por um fio fino. Um conjunto de roldanas possibilj 

tara a sua movimentação dentro do ressoador. Una escala milimétrica pos 

sibilitarã localizar a posição da esfera dentro da cavidade. Pelo eixo 

longitudinal do ressoador se fará o mapeamento do campo elétrico, atra 

vês da indicação do desvio de freqüência em vários pontos, causados pelo 

corpo de prova. Estes desvios de freqüência acarretam uma variação da po 

tência do ressoador e podem ser medidos por um imdidor de potência. A S£ 

guir, a distribuição do campo elétrico é calculada pela Expressão 43. 

A Figura 9 ilustra o perfil de campo elétrico calculado te 

oricamente para o ressoador aberto da Figura 1 (Barroso e Montes, 1987). 
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0.00 
4 6 8 

z (c m) 
i2 

Fig. 9 - Perfil de campo elétrico |V(Z)| do » 
io na Figura 1, com Bi = 0,8°, 

ressoador 
mostrado na Figura 1, com By = 0,8", 92 = 0,0°, 
63=3,0 , disS.OOcm, d2 = 4,50cm, d3 = 4,50cm, 
r a* 0,961 cm, f= 34,9181 GHz e Q= 945,0. 

FONTE: Barroso e Montes (1987). 

3-CARACTERIZAÇÃO DO GIROTRON 

0 girotron que está sendo desenvolvido no Laboratório Asso 

ciado de Plasmas vai operar na freqüência de 35GHz e terá as seguintes 

características tTpicas: 

- potência de pico de saída: 80kW; 

- largura de pulso: 20ms; 

ciclo de trabalho: 0,04 x 10 -3 

0 girotron devera gerar radiações predominantemente no mo 

021 
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A caracterização experimental da radiação produzida pelo 

girotron compreende basicamente as medidas de freqüência, potência, lar 

gura de pulso e identificação de modos. Com exceção desta última, as ou 

trás medidas podem ser realizadas por um analisador de espectro a um n7 

vel de potência do sinal bastante reduzido. A atenuação pode ser efetua 

da a partir de um acoplador direcional, seguido de um atenuador de potêji 

cia, se necessário. Desta forma, o sinal de microondas na faixa de ondas 

milimétricas serã medido em mi liwatts, para depois ser avaliado em quil£ 

watts. 

A utilização de um analisador de espectro possuidor de un_[ 

dades armazenadas de informação é necessária, pois o girotron que está 

sendo projetado operará basicamente em regime de um único disparo. 

0 modelo do analisador de espectro escolhido - Tektronix 

2755P - tem as segt intes características: 

a) pode operar em modo de pulso único; 

b) dispõe de memória para armazenar informação; 

c) possui "trigger" externo para sincronismo do girotron; 

d) fornece potência de pico e potência média do pulso; 

e) possui marcadores para maior precisão de medidas. 

Para ibter medidas de freqüências com melhor precisão, po 

de-se utilizar um freqüencTmetro ou contador de freqüências. 

Há algumas maneiras o»ferentes de medir a potência de RF. 

A potência de um determinado modo, por exemplo, TE 0 2. pode sermedidaud 

lizando um acoplador direcional que envia uma amostra do sinal para o 

analisador de espectro (Bowen et ai., 1981). Uma medida mais exrta de po 

tência pode ser realizada com um medidor de potência (em millwatts). Ou 

tra maneira e utilizar um osciloscópio juntamente com um detetor 

* 
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(Verhoeven et ai., 1985). Quando se necessita medir a potência media do 

girotron em todos os modos, utiliza-se um calorTmetro de ãgua. 

Para a identificação de modos, usa-se folha de cristal lj[ 

quido inserida no guia de onda sobredimensionado (Carmel, 1984). A folha 

de cristal liquido i sensível ao calor e a energia de microondas i absor 

vida por ela, o que acarreta uma mudança da temperatura local. Esta va 

riação de temperatura aparece como uma mudança de cor, de tal maneira que 

um mapa de campos de RF pode ser observado sobre a folha. Hi informações 

de que papel térmico pode também ser utilizado para a identificação de 

modos. 

• 

Uma possível montagem do sistema de transmissão parcial pa 

ra a caracterização do girotron pode ser a que esta representada na Figu 

ra 10. 

GIROTRON 
DETETOR 

OE AhCO 

FILTRO DE 

MODOS 

ACOPLADOR 
DIRECIONAL 

(MODO T E 0 2 ) 

ATENUAOOR 
DE 

POTÊNCIA 

CALORI-

METRO 

ANALISADOR 
DE 

ESPECTRO 

F-g. 10 - Montagem para caracterização do girotron. 
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a) Detetor de arco 

Detetores de arco são usados para detetar tensão de ruptu 

ra em trechos do guia de onda e junto ã janela de saTda do girotron 

(Hoshino et ai., 1985). 

b) Filtro de modos 

Filtros de modos são utilizados com o objetivo de eliminar 

os modos não-circulares e os modos circulares mais altos, os quais não 

são desejados para transmissão. 

c) Acoplador direcional 

A potência da onda transmitida TE 0 2 e da onda refletida 

TE Q 2 podem ser detetadas por um acnplador direcional e medidas por um in 

dicador (medidor de potência, osciloscõpio ou analisador de espectro). 

Se o acoplamento for, por exemplo, 60dB, ter-se-i 20mW 

(13dBm) no braço acoplado do acoplador direcional, para uma potência de 

saída do girotron de 50kW. Se necessário, pode-se utilizar ainda um ate 

nuador de potência para abaixar mais o nível do sinal. 

0 acoplador direcional a ser empregado deverá ter dois fa 

tores importantes: diretividade, para distinguir a potência transmitida 

da refletida; sele'.ividade, para permitir uma dtteção seletiva do modo 

TEP2. 

d) Calonmetro de água 

Um calonmetro de água tem sido usado para medir diretamen 

te a potência média do girotron (Gold et ai.» 1985). 0 calorTmetro ê dejs 

tinado a absorver a potência do girotron, que pode conter vários modos. 

•No calorTmetro, uma certa quantidade de energia i dissipa 

da numa carga de água, o que acarreta um aumento da temperatura da água. 
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Termômetros ou termopares podem ser usados para medir a variação da tem 

peratura da água. 

Como ê conhecido da caloriroetria, a fórmula que expressa a 

quantidade de calor (Q) em função da massa (m), da variação de temperatu 

ra (AT) e do calor especifico (c) é: 

Q = mcAT . (47) 

Em termos de potência média (P ) do girotron, a expressão 

acima pode ser escrita na seguinte forma: 

Pm . £E cAT , ' (48) 
m At. 

onde: 

Am/At = F[g/s] i o fluxo de água constante; 

c = t,00[cal/g.K] = 4,18[J/g.K] é o calor especifico médio da água. 

A potência de pico pode ser determinada utilizando o ciclo 
de trabalho n (largura de pulso/penodo de pulso) na seguinte equação: 

p , jn = F[g/s] 4t2[J/g.K] AT[K] # ( 4 g ) 

p n n 

Sejam os seguintes parâmetros do girotron: 

potência de pico: P • 80kW , 

dclo de trabalho: n » ^ ^ . 
50s 

variação de temperatura da água: AT • 'OK . 

Neste caso, o fluxo de água necessário para o calonmetro 

terá,o seguinte valor: 
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F PJ « 0,77g/s . 
4,18. AT 

Quando se tem pulso único, a potência de pico e obtida pe 
Ia expressão (Hoshino et ai., 1985), sendo o aumento de temperatura da 
água integrado no tempo: 

4.2F p AT(t)dt 
Pp = ~x • (50) 

onde i.éa largura de pulso. 

e) Guia de onda circular sobredimensionado 

Devido ã alta potência e ã alta freqüência envolvidas no 
processo de transmissão da radiação do girotron, não pode ser utilizado 
o guia de onda padrão WR-28. 

0 guia de onda sobredimensionado tem pouca perda ôhmica, 
principalmente quando se propagam modos elétricos TE ; por isso, tem sj 
do adotado para a propagação de energia de fontes de ondas milimétricas 
como o girotron. Por outro lado, o diâmetro do guia de onda não pode ser 
muito grande a fim de evitar conversão de modos que têm grande perda õhmji 
ca. Nestas condições, cada tipo de onda deve ser conduzido pelo guia de 
onda apropriado. Asiim, um guia de 63,5mm de diâc.Ttro tem sido empregado 
para propagar o modi TEQ2 (The Compass Project, 1984). 

Os dispositivos acima descritos são confeccionados em guias 
de onda circulares sobredimensionados. 

4 - CONCLUSÃO 

0 girotron está projetado para 35GHz. Esta freqüência está 
situada na banda Ka (sistema IEEE) ou banda R (sistema Hewlett-Packard), 
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que compreende as freqüências entre 26,5 e 40,0GHz - primeira faixa mili. 

aétrica das microondas. 

No laboratório de microondas a ser formado, serão necessl 

rios os equipamentos de ondas milimétricas para a caracterização do res 

soador aberto e diagnóstico do girotron. 

Em relação as medidas convencionais de microondas, três 

problemáticas caracterizam o projeto em pauta: utilização da faixa 35GHz 

que esta situada na faixa de ondas milimétricas, geração de alta potêri 

cia pelo girotron; operação do girotron em regime pulsado, basicamente 

com um único disparo. 

Alguns equipamentos de ondas milimétricas foram desenvolva 

dos recentemente pelos grandes fabricantes conhecidos mundialmente na 

área de microondas. 

Para os chamados "testes frios" na caracterização da cavi^ 

dade do girotron, foram selecionados equipamentos (Hewlett-Packard, 1986) 

que constituíssem um sistema de componentes compatíveis entre si. Para 

este caso, os fabricantes dispõem de uma instrumentação baseada no guia 

de onda padronizado (para a banda Ka ou R é utilizado o guia WR-28). 

Os equipamentos necessários para a caracterização do g^ 
rotron exigem a utilização de guia*; de onda sobredimensionados (Thomson-

CSF, 1985). Tais equipamentos, até o presente momento, são feitos por e;. 

comenda especial, tendo em vista o modo de oscilação de saída, além 6:. 

faixa de freqüências. 0 nosso objetivo é iisenvolver alguns dos equip^ 

mentos de ondas milimétricas. 

Resta ressaltar que alguns componentes previstos poderão 

ser substituídos por outros mais modernos e econômicos, tendo em vista o 

contínuo desenvolvimento e conseqüente aperfeiçoamento da instrumentação 

pelos fabricantes. 
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Numa primeira etapa, como a de teste e controle de traba 

lho, pretende-se projetar e construir um ressoador aberto para 10GHz e 

caracterizá-lo em termos de freqüência, fator de qualidade e perfil de 

campo elétrico. Com o objetivo de obter o modo de propagação J«.sejado, ê 

necessário desenvolver filtros e conversores de modos, os quais poderão 

ser posteriormente utilizados na linha de transmissão do girotron. 

No Apêndice A é apresentada uma relação de equipamentos e 

acessórios de ondas milimétricas, propostos para o -rojeto do girotron. 
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APÊNDICE A 

DESIGNAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ONDAS MILIMÉTRICAS 

1 - EQUIPAMENTO PARA TESTES FRIOS (HEWLETT-PACKARD), FAIXA: 26,5-4QGHz 

HP 8350B Sweep oscillator (gerador de varredura) 

HP 83550A RF plug-in 8-20GHZ 

HP 83554A MM-wave source nodule - 26,5-40GHz 

HP 8757A Scalar network analyser (analisador de circuito) 

2HP R752D Waveguide directional coupler 20dfi (acoplador direcional) 

1HP R752C Waveguide directional coupler lOdB (acoplador direcional) 

3HP 11664D Waveguide detector (detetor) 

2HP R920B Waveguide sliding short (carga em curto) 

2HP R914B Waveguide Moving load (carga novel) 

2HP R382A Variable attenuator (atenuador variivel) 

2HP 11B16A R-band adaptor (adaptador) 

HP 3352A 40GHz Microwave frequency counter (contador de freqüência) 

HP 438A Dual channel power neter (Medidor de potência) 

HP R8486A Power sensor (sensor de potência) 

2 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA DIAGNOSTICO DO GIROTRON 

2.1 - EQUIPAMENTO DA TEKTRONIX 

Tefctrorlx 2755P programmable spectrjn analyser (analisador de espectro)-

Tektronix mixer WH 490A 26,5-40GHz (nisturador) 

Tektronix mixer WM 490V 50-75GHZ (misturador) 

2.2 - EQUIPAMENTOS DA TH0HS0N-CSF 

Arc detector (detetor de arco) 

Mode filter (filtro de modos) 

Mode selective coupler (acoplador seletivo de modo) 

. Calorimeter (calorímetro) 

A.1 -


